
 
Interreg V 

 Vlaanderen-Nederland  



- Projectidee past niet zo goed in OP-Zuid, maar wèl in Interreg 

- Bijkomend: subsidie tot 50% 

Waarom deze workshop 

- Doelstellingen OP-Zuid en Interreg Vlaanderen-Nederland afgestemd  



Agenda 

- Wat is Interreg Vlaanderen-Nederland? 

- Samenwerkingsprogramma V Interreg Vlaanderen-Nederland 

- Project indienen 



Programmagebied 



Comite van Toezicht: 

 
• Vlaamse overheid (Agentschap ondernemen) 
• Ministerie Economische Zaken 
• De 3 Zuid-Nederlandse provincies 
• De 5 Vlaamse provincies 

 
Gemeenschappelijk Secretariaat 
Projectadviseurs van elke partner 

Organisatie 



Doelstellingen van het programma 



1B: Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, en het ontwikkelen 

van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger 

onderwijs.  

  

Specifiek: Innovatie van producten/diensten/toepassingen/processen, in de 

vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door 

samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra 

en kennisinstellingen 

 

Versterking onderzoek en innovatie 



2A Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in bedrijven. 

  

Specifiek: het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van 

toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken. 

Koolstofarme economie 



2C Bevordering van onderzoek, innovatie en adoptie van CO2-arme 

technologieën 

  

Specifiek: Innovatie van koolstofarme producten/diensten/toepassingen/ 

processen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door 

samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en 

kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve 

koolstofarme technologieën 

Koolstofarme economie 



3B Het  bevorderen  van  innovatieve  technologieën voor  het  

verbeteren  van  milieubescherming  en het  efficiënt  omgaan  met  

hulpbronnen  in  de afvalsector,  de  watersector,  

bodembescherming of om luchtvervuiling te verminderen. 

Specifiek: Innovatie  van  producten/diensten/toepassingen/processen 

voor het  verbeteren  van milieubescherming  en  het  efficiënt  omgaan  

met  hulpbronnen,  door  industrieel  onderzoek  en experimentele  

ontwikkeling,  door  samenwerking  tussen  bedrijven  onderling  en  van  

bedrijven  met O&I-centra en kennisinstellingen. 

Milieu en hulpbronnen 



3C Het  ondersteunen  van  de  industriële  transitie naar  een  

hulpbron-efficiënte  economie  en  het bevorderen van groene groei. 

Specifiek: Het  bevorderen  van  efficiënte  omgang  met  hulpbronnen  

in  het  (industriële)  bedrijfsleven  door  het stimuleren van aanpassing 

van bedrijfsprocessen 

Milieu en hulpbronnen 



• Getrapt systeem bij indiening van projecten: 
• Na de opening van een oproep (call) kunnen projectideeën aangemeld 

worden 

• Projectaanmeldingen die worden geselecteerd, kunnen een 
volwaardige projectaanvraag indienen 

 

• Eerste call: richtpercentage 30% (42,5 mio) van de middelen 

 

Proces 



Doorlooptijd Call 

24 november 2014 start projectoproep  
2 mnd 

eind januari 2015 indiening aanmelding 

februari- maart 2015 Preselectie 
2 mnd 

8 april 2015 CvT/ besluit preselectie 

half april- eind juni 2015 verdere uitwerking projecten  
2,5 mnd  

eind juni 2015 indiening volledige project aanvraag 

September 2015 Eindselectie 3 mnd 



Analyse aanmeldingen 

  totaal beschikbaar  
programma 2014-
'20 

Principieel 
gereserveerd 
oproep 1 

Ontvangen aanvragen  
(EU-steun) 

aantal ontvangen  
projecten 

Prioriteit 1 Innovatie 61.030.234   18.000.000   107.860.647  46 

Prioriteit 2 duurzame energie 33.566.629   10.000.000  40.213.364  18 

Prioriteit 3 Milieu en 

hulpbronefficiëntie 

33.566.629  10.000.000  43.452.741  22 

 

Prioriteit 4 Arbeidsmarkt 

15.257.558   4.500.000  13.197.894  15 

 TOTAAL 143.421.050   42.500.000  204.724.646                              101  



Voorwaarde vooraf 

PARTNER(S) IN VLAANDEREN 



Coherent geheel  
• Vertrekkend vanuit gezamenlijk probleem, met gezamenlijke oplossing 

en output  
• onderzoek en innovatie’ of ‘implementatie door demonstratie’ 
• Per specifieke doelstelling  output indicatoren 

 

Check in Samenwerkings Programma 
• Beoogd resultaat 
• Output indicatoren  
• Gidsprincipes 

 

Grensoverschrijdende meerwaarde 
 

Aandachtspunten 



Aandachtspunten 

Projectadviseurs: 
 

Nicolas Moerman – Oost-Vlaanderen 
Charlotte Destoop – West-Vlaanderen 
Marjolein Salens – Antwerpen  
Sus Bergmans - Vlaams Brabant  
Janneke Meulenbeld – Ned Limburg 
Peter Moerdijk – Zeeland 
Ronald van Heeswijk – Noord-Brabant 
vacature – Belgisch Limburg 


